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Wat komt er de laatste tijd toch een hoop negativiteit op jullie 
melkveehouders af…
Regelgeving die alleen maar uitgebreider en gecompliceer-
der wordt en niet zelden tegenstrijdig is. Kostprijsverhogende 
maatregelen zijn vervolgens het resultaat.
En dat alles bij een melkprijs die maar niet omhoog gaat. En 
dan nog maar niet te praten over de kalver- en vleesprijzen. 
Door veel kostprijsverhogende maatregelen worden we veel-
al gedwongen tot schaalvergroting om zo de vaste kosten 
over meer liters uit te kunnen smeren. Maar ook een schaal-
vergroting valt bij de consument weer niet in goede aarde. De 
consument, die veel van ons verlangt maar er uiteindelijk niets 
extra’s voor wil betalen.

Punt is ook dat er in Den Haag van alles eigenhandig wordt 
bedacht en de sector kan elke keer weer in de verdediging 
om uit te leggen dat veel van dit soort maatregelen, waaron-
der de voermaatregel, geen hout snijdt.
Dat we naar een andere vorm van landbouw moeten, is voor 
iedereen wel duidelijk en daar staan de meesten van jullie 
ook wel voor open. Maar waarom niet gezamenlijk plannen 
maken in plaats van van bovenaf? Volgens mij bespaart dat 
heel veel negatieve energie en frustratie.

Daarnaast kan ik me voorstellen dat je wel eens denkt: waar 
doe ik het allemaal nog voor?! Ik denk dat ik het wel weet; 
zelf ben ik ook van boerenafkomst en boer zijn is en blijft het 
mooiste beroep dat er is! Dagelijks werken met dieren en 
op het land. Jullie zorgen met zijn allen voor een leefbaar 
en prachtig platteland en krijgen er te weinig waardering 
voor. Dat zal ooit wel komen maar dan is het leed helaas al 
geschied.
Boer zijn is een gezond “virus” waar gelukkig geen medicijn 
voor nodig is. Een prachtig, maar niet altijd even gemakkelijk 
vak. Een van de zaken waar men gelukkig nog wel vrij in 
is, zijn de fokkerijkeuzes op het bedrijf. Een ieder kan nog 
gewoon de door hem gewenste koeien fokken of dat nu 
Holsteiners, Jersey’s of krachtige kruislingen zijn. 
Door de veranderende melkveehouderij is er inmiddels wel 
een trend te bespeuren naar een ander type melkkoe en 
deze roep wordt uit diverse hoeken alleen maar sterker. Een 
trend naar een koe met een spiertje erop. Dat koeien met een 
spiertje veel melk geven, is ons zeker niet onbekend en dat 
blijkt ook wel weer verderop in deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier en houd vooral plezier in het boeren!

Hans Kerkhof
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* Op de voorpagina: 3 generaties kruislingen bij de 
familie Broek uit Dalfsen.
Links: Pietje 60 (v: Prestangen (NR) 3e lact
Midden: Pietje 61 (v: Vitality (HF)) 1e lact
Rechts: Pietje 54 (v: Rumgo (FLV)) 7e lact

* Alle fokwaarden zijn op basis van 
de indexdraai in september 2020

Drie sterke productie kanonnen op het 
bedrijf van de familie Hutten in Rheeze
Links: Dina 330 (v: Versetto)
Midden: Marijke: 360 (v: Versetto)
Rechts: Dina 332 (v: Wille)



Graag willen we nog even attent maken op onze web-
shop welke we mei van dit jaar hebben gelanceerd.
In deze webshop zijn alle beschikbare stieren eenvoudig 
te bekijken en te vergelijken.
Al diverse veehouders hebben gebruik gemaakt van 
deze eenvoudige manier van bestellen.
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vreemde ontdekking
Toen een van onze vertegenwoordigers van een veehouder 
weer naar het volgende adres wilde gaan, deed hij wel een 
heel vreemde ontdekking.
Vlak voor zijn auto stond een Fleckviehkoe ‘geparkeerd’ drin-
gend op zoek naar een paringsmaatje. Een slimme koe, die 
weet waar zij de zaadjes kon halen…

Huwelijks aanzoek

Op 18 Augustus jl. hadden we een fotodag gepland 
om een aantal WALOT-dochters op de foto te zetten. 
Bij ons laatste adres, Remco Aalbers in Fochteloo, 
gingen wij een tweetal koeien fotograferen. Een hele 
beste WALOT-dochter was als eerste aan de beurt 
waarna we zijn favoriete WILLE-koe, die al eens eer-
der voor de camera heeft gestaan, zouden vastleg-
gen. Deze Wille-dochter is in haar 6e lijst voorspeld 
op: 305d  11.431kg  4.84%V  3.56%E  (bio)

Nadat deze Wille-dochter mooi op de foto was 
gekomen, gebeurde er iets heel onverwachts. Wij 
zouden nog een laatste foto maken met de koe en 
Remco en zijn vriendin Cathy erbij. Vervolgens vroeg 
de fotografe, die ook in het complot zat, aan Cathy 
om de koe even vast te houden waarop Remco ineens 
op de knieën ging, haalde een prachtige ring uit zijn 
broekzak en vroeg Cathy ten huwelijk. Uiteraard zei 
Cathy ‘ja’ waarna tranen de vrije loop kregen.

Wij waren dan ook zeer vereerd dat we getuige kon-
den zijn van deze bijzondere gebeurtenis.

XSireS nieuwtjeS webSHop

jeugdig
duo
We kregen van de fami-
lie Ten Have uit Silvolde 
een hele leuke foto toe-
gemaild die we u niet 
willen onthouden:
Dochter Emma (9 jr) met 
een best Weissensee-
kalf.

Fotogeniek
Ook deze prachtige foto 
van een Brown Swiss kalf 
“v. Franky Boy” kregen we 
toegemaild van melkvee-
houdster Jolanda van der 
Knaap uit St. Annen.
Mocht u ook een mooie 
foto hebben mail dan 
naar: info@xsires.com

Hoe is het 
mogelijk…?
Onlangs appte melkveehouder Erik Pullen uit Diffelen onderstaan-
de koekaart door.
Een dochter van de Noors Roodbonte stier SAND, waar we al 
veel goede dochters van hebben gezien. Prima koe zou je zeg-
gen, drachtig van haar negende kalf en mooi op weg naar de 
100.000 kg.
Na nogmaals de koekaart goed bestudeerd te hebben, blijkt dat 
moedersvader de Belgische Blauwe-stier Ecolo is. De moeder van 
deze beste koe is dus een halve Belg! 
Deze Sand-dochter is elk jaar weer probleemloos goed voor ruim 
10.000 kg melk.

Heeft u ook iets bijzonders?  Laat het ons weten.

Ga naar onze 
vernieuwde website...

maak online 
een account aan...

plaats op eenvoudige 
wijze uw bestelling

Nadat deze twee Versetto’s en Wille-dochters op de 
foto zijn geweest, hadden ze nog maar een missie: 
gas erop en zo snel mogelijk terug naar de stal!

vernieuwde huisstijl
Wellicht is het u al op de vernieuwde website en in de 
maandelijkse mailingen opgevallen dat Xsires na 15 jaar 
haar huisstijl een verfrissende uitstraling heeft gegeven. Ook 
onze jaarlijkse stierencatalogus kan natuurlijk niet achter-
blijven, voor u ligt een frisse en gekleurde catalogus gevuld 
met onze actuele stieren. 
Met deze kleurentransitie sluiten wij naadloos aan op onze 
visie namelijk, inkruisen geeft meer kleur.
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brown SwiSS

tambo

  productie  exterieur 
KI-code:  Melk: +969 kg Frame: 116
Antonov x Assay  Vet: +0.21% Bespiering: 100
aAa: 261 Eiwit: +0.14% Uier: 124
    Beenwerk: 117

HigHway  

berber-p

  productie  exterieur 
KI-code: 76-6832 Melk: +504 kg Frame: 95
Huray x Pronto  Vet: -0.11% Bespiering: 80
aAa: 654 Eiwit: -0.09% Uier: 116
    Beenwerk: 106

  productie  exterieur 
KI-code: 78-1695 Melk: +156 kg Frame: 110
Versus-P x Silverstone  Vet: +0.15% Bespiering: 106
aAa: 165 Eiwit: +0.19% Uier: 125
    Beenwerk: 114

•  Topstier uit Oostenrijk
•  Hele beste dochters in NL
•  aAa 654

• De exterieurtopper
• Veelgevraagde aAa-code: 165
• BB/A2, Pp 50% hoornloos

• Hoge exterieur vererving
• Vererft veel melk met dikke gehalten
• A2A2 en BB

bbbb a2a2

Dochters Highway

Helaas……FRANKY BOY en 
HIGHWAY zijn niet meer in 
leven. Er rest nog wat sperma 
van deze stieren, beide stie-
ren zullen daarom dan ook niet 
meer op de volgende stieren-
kaart verschijnen. Nog wel ver-
meldingswaardig: van FRANKY 
BOY zijn Nederlandse bevruch-
tingscijfers binnen gekomen: +5!

nieuw: tambo
We gaan uit Zwitserland het 
sperma van een nieuwe jonge 
stier halen: TAMBO.
Dit is een stier met een toren-
hoge genomic index. Heel veel 
dikke melk. De cijfers voor zijn 
exterieurvererving zijn ook 
waanzinnig hoog. TAMBO ver-
erft A2A2 en BB. Zijn aAa code 
is 261.
Deze stier is nu al in heel Europa 
veel gevraagd. Het zal tot eind 
september duren voordat we 
over zijn eerste sperma kunnen 
beschikken.

Tamera, Moeder van Tambo Begonia, moeder Berber-P
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Highway-dochter (Br Swiss x FLV x HF)
Eig: fam: Visscher, Dalfsen
1e lact 305d  8.985kg  4.06%V  3.56%E
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brown SwiSS

Franky boy     

georg

  productie  exterieur 
KI-code: 78-1221 Melk: +512 kg Frame: 122
Joe x Huray  Vet: +0.25% Bespiering: 109
aAa: 615 Eiwit: +0.05% Uier: 106
    Beenwerk: 122

  productie  exterieur 
KI-code: 76-9556 Melk: +121 kg Frame: 118
Glenn x Ragaz  Vet: +0.24% Bespiering: 99
aAa: 135 Eiwit: +0.12% Uier: 125
    Beenwerk: 106

•  Top stier uit Zwitserland
• Hoge gehalten
• BB – A2A2

•  Hoge gehalten
•  Beste vaarzen ad melk in NL

bb

bb

a2

a2

Dochter FrankyBoy Jessica, grootmoeder Jerom

Dochter Georg Dochter This

jerom

tHiS

  productie  exterieur 
KI-code: 78-1697 Melk: +584 kg Frame: 119
Payssli x Peter  Vet: -0.04% Bespiering: 113
aAa: 234 Eiwit: +0.16% Uier: 103
    Beenwerk: 110

  productie  exterieur 
KI-code: 78-1219 Melk: +189 kg Frame: 105
Zaster x Einstein  Vet: +0.02% Bespiering: 110
aAa: 546 Eiwit: +0.01% Uier: 118
    Beenwerk: 112

•  Hoge gehalten
•  Zware koeien

•  Allround stier
•  BB – A2A2

bb

bb a2
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vaSil pp

Huvi 

  productie  exterieur 
KI-code: 76-8187 Melk: +690 kg Frame: 94
Huxoy x Vigor  Vet: -0.05% Bespiering: 82
aAa: 432 Eiwit: -0.08% Uier: 107
    Beenwerk: 95

• Fokt niet te grote koeien
• Zeer betrouwbaar
• Hoge productie dochters in NL
• BB/A2

• Heterozygoot hoornloos
• Veel melk
• BB – A2A2

brown SwiSS erelijSten

  productie  exterieur 
KI-code: 78-0423 Melk: +831 kg Frame: 109
Vasient x Huxoy  Vet: -0.12% Bespiering: 111
aAa: 516 Eiwit: +0.00% Uier: 94
    Beenwerk: 110

bb

bb

a2

a2

Dochter Vasil Pp

Het 10e kalfje wordt uit het land gehaald door Huibert.
Huibert is de bedrijfsopvolger op het bedrijf van de familie Oskam.

Dochter Huvi

We hebben een bijzondere koe die de 100.000 kg mijlpaal wist 
te halen recentelijk al vermeld op onze website, maar we willen 
haar toch nog een keer in het zonnetje zetten, omdat het wel een 
heel bijzondere koe is, zie de prachtige foto’s.

Het betreft: Margriet 19 van de familie Oskam uit Lexmond.

Op 29 dec 2010 kalfde deze koe voor het eerst af. Negen 
jaar en 2 maand later (in 9 lactaties!) bereikte deze beste koe 
in een recordtempo de 100.000 kg melk. De gemiddelde 305 
dagen productie van deze koe bedraagt 11.128 kg met 4,10% 
vet en 3,52% eiwit. Vader van deze koe is de Scandinavische 
Roodbonte stier ORKKO. Ze komt uit een Stadel-moeder welke 
op 246kg ! na de 10.000 kg vet en eiwit wist vol te maken. 
Margriet zelf heeft een gemiddelde TKT van 398 dagen, in 
nagenoeg alle keren is ze met  één inseminatie drachtig gewor-
den, echter in de 8e lactatie wilde het even niet en toen is ze pas 
na 5 keer insemineren drachtig geworden met Braut SpermVital. 
Na overwegend stierkalveren gegeven te hebben, is uit deze 
inseminatie wel een vaarskalf ter wereld gekomen. Dit is helaas 
de enige vrouwelijke nakomeling van Margriet 19 op het bedrijf.

Margriet 19 heeft 30 juni jl. voor de 10e keer afgekalfd en 
helaas weer van een stierkalf. De koe doet het wederom bijzon-
der goed. Ze zit momenteel weer ruim boven de 40 kg melk en 
bij gezondheid zou ze de 10.000 kg vet en eiwit mijlpaal moeten 
kunnen halen.
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FleckvieHbeSte koeien

Onlangs hebben we bij de familie Hutten in Rheeze een beste 
Gopollen-dochter op de foto gezet. Van tevoren ging ik even 
langs om de boel door te nemen en om de koe nog eens goed 
te bekijken.
Al lopende door de stal is het smullen geblazen en schrijf ik wat 
koenummers op een briefje. Nadat we alle koeien hadden beke-
ken, was er een probleem: ik had 13  koeien opgeschreven, die 
we stuk voor stuk heel graag wilden fotograferen!

Er moest helaas geschrapt worden en dat viel niet mee. Uiteindelijk 
bleven er zeven over, die we een paar weken later dan ook 
allemaal op de foto hebben gezet. Maar wat zijn die koeien 
ongelofelijk best!
Henri is  door toedoen van onze (inmiddels gepensioneerde) ver-
tegenwoordiger Bertus Eggink in 2012 aan het inkruisen gesla-
gen. ‘Het was destijds best wel een hele stap’, zo vertelt Henri. 
‘We hadden best wel een beste Holstein veestapel, al zeg ik het 
zelf.’ Toch wilden we meer naar een zelfredzame, duurzame koe 
toe met minder werk.
‘Aanvankelijk wilden we een deel van de veestapel gaan inkrui-
sen, maar uiteindelijk hebben we toch besloten om de gehele 
veestapel te gaan inkruisen. Achteraf zijn we dan ook erg blij 
met deze beslissing.’
Het rollend jaargemiddelde van de 99 melk- en kalfkoeien ligt 
momenteel op 9.896kg 4.31%V 3.52%E.
Op de vraag op welke punten vooruitgang is geboekt, hoeft 
Henri niet lang na te denken: vruchtbaarheid, bespiering, been-
werk en persistentie. Ook hebben de koeien door hun bredere 
voorhand minder last van zucht en starten ze iets rustiger op 
dan een Holstein, waardoor deze fase veel makkelijker wordt 
doorlopen.
We hebben gewoon weer enorm veel plezier in het werken met 
onze koeien.

Walot x  Rotax (75% FLV)
1e lact . vers  32,6 kg  (bio)
Eig; Garminger Bioboer, Garminge

Walot x Jersey x HF
5e lact  305d 8.200kg 4.81%V  4.17%E  (bio)
Eig: melkveebedrijf Aalbers, Fochteloo

Walot x Rumgo (75% FLV)
2 e lact  305d  8.082kg  5.38%V  3.43%E (bio)
Eig; Garminger Bioboer, Garminge

Links Henri met Frida 242  (v: Gopollen,  m: Frida 225) Rechts zonen Sander en Jarick met Frida 225 (v: Rau)
  4elact vsp 305d  12.025kg  4.50%V  3.46%E

Stalfavoriet
Dina 322  (v:  Wille)    FLV x HF
2elact vsp 305d  10.483kg 3.91%V  3.42%E

Links Marijke 360  (v: Versetto)    FLV x HF
2e lact 305d 11.178kg 4.57%V  3.57%E
Rechts Dina 330 (v: Versetto FLV x HF)
2e lact 305d 10.110kg 4.15%V  3.32%E

Fokje 417  
v: Reitan 2 (mv Versetto)    NR x FLV x HF
1.11    325d 9.788kg  4.42%V  3.53%E

Het heeft even geduurd, maar eindelijk hebben we weer eens 
twee nieuwe top-fokstieren op de kaart. De laatste jaren waren 
het vooral de nieuwe Genomic stieren die goed door kwamen en 
daarmee konden de nieuwe fokstieren niet concurreren. Tot aan 
afgelopen indexdraai!

Nieuw op de kaart zijn der beSte en mont blanc.

der beSte – is een prachtig mooie stier. Hij heeft afgelopen 
indexdraai voor het eerst dochters in zijn fokwaarde gekregen. 
De stier vererft veel melk met een best vetgehalte, maar liefst 46 
kg vet en kan hiermee prima de concurrentie met de jonge gene-
ratie aan. Zijn dochters zijn goed ontwikkeld, voorzien van best 
beenwerk en met name de uiers zijn uitmuntend. In Oostenrijk 
wordt hij dan ook al “de koning van de uiers” genoemd.

mont blanc – de andere nieuwe fokstier op de kaart. Mont 
Blanc is een knaap van een stier met een beste productieverer-
ving bij een betrouwbaarheid van 91%. Zijn dochters zijn goed 
ontwikkeld, scoren op alle uier- en benen onderbalkkenmerken 
positief. De stier vererft zowel A2A2 and BB. Daarbij komt nog 
dat hij ook prima bevrucht.

walot – dit is een stier die wij de komende tijd volop in 
de spotlight gaan zetten. Dat heeft hij zeker verdiend na al 
die jaren. In 2010 heeft Xsires deze stier als proefstier naar 
Nederland gehaald. Inmiddels is het een gerenommeerde 
fokstier die zijn sporen zeker al verdiend heeft. Van alle nu 
nog beschikbare Fleckvieh-stieren hebben zijn dochters in 
Nederland de hoogste dochterproductie! Recentelijk heb-
ben we Nederlandse bevruchtingscijfers binnen gekregen 
en deze stier zit op +2 voor bevruchting.

walot-dochters zijn goed ontwikkeld, hebben beste 
uiers en met name zijn benen zijn onberispelijk. De vee-
houders die walot-dochters melken roemen zonder 
uitzondering zijn beenwerk. 

We hebben met Genetic Austria een prima 
deal kunnen maken en daarom kunnen we 
30% gratis rietjes sperma erbij geven op elke 
WALOT-bestelling.
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walot              

vilSberg

  productie  exterieur 
KI-code: 76-6592 Melk: +440 kg Frame: 111
Waldbrand x Gebalot Vet: -0.08% Bespiering: 108
aAa: 324 Eiwit: +0.02% Uier: 117
    Beenwerk: 115

  productie  exterieur 
KI-code: 78-1956 Melk: +801 kg Frame: 103
Voco x Willenberg  Vet: +0.16% Bespiering: 91
aAa: 645 Eiwit: +0.05% Uier: 107
    Beenwerk: 109

• 99% betrouwbaarheid
• Hoge dochterproductie in NL
• Beste uiers en benen

•  Hoogst beschikbaren productiestier
•  Best exterieur zonder fouten
•  A2A2

rumgo               

weiSSenSee    

  productie  exterieur 
KI-code: 76-4745 Melk: +219 kg Frame: 105
Rumba x Stego  Vet: -0.02% Bespiering: 93
aAa: 426 Eiwit: +0.01% Uier: 96
    Beenwerk: 99

  productie  exterieur 
KI-code: 78-1698 Melk: +821 kg Frame: 100
Waban x Vulcano  Vet: +0.03% Bespiering: 98
aAa: 354 Eiwit: +0.07% Uier: 113
    Beenwerk: 103

•  Al meer dan 75.000 doses verkocht in NL
•  Zeer betrouwbare stier
•  Kalveren worden zeer vlot geboren

•  Populaire jonge stier
•  Zeer hoge productie
•  BB / A2A2

FleckvieH

a2

a2

Rumgo dochter
Eig: fam. Broek, Dalfsen
Prod. 7 lact. gem. 317d  9.524kg  4,47%V  3,42%E

Walot x  Rotax (75% FLV)
1e lact . vers  32,6 kg  (bio)
Eig; Garminger Bioboer, Garminge

bb a2
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menSur pp

valenS

  productie  exterieur 
KI-code: 78-1405 Melk: +663 kg Frame: 120
Mahango x Wille  Vet: -0.06% Bespiering: 114
aAa: 453 Eiwit: +0.01% Uier: 112
    Beenwerk: 109

  productie  exterieur 
KI-code: 78-2367 Melk: +494 kg Frame: 106
Varta x Raldi  Vet: +0.27% Bespiering: 103
aAa: 435 Eiwit: +0.13% Uier: 116
    Beenwerk: 108

• Goede productie vererver
• Top exterieur en fitness
• +5 bevruchting!

• Hoge gehalten
• Best exterieur
• Hoge fitness kenmerken

worker

pandora      

  productie  exterieur 
KI-code: 78-1217 Melk: +791 kg Frame: 107
Wiffzack x Reumut  Vet: -0.11% Bespiering: 82
aAa: 465 Eiwit: +0.06% Uier: 110
    Beenwerk: 108

  productie  exterieur 
KI-code: 76-8069 Melk: +453 kg Frame: 119
Polari x Winnipeg  Vet: -0.02% Bespiering: 95
aAa: 423 Eiwit: -0.03% Uier: 108
    Beenwerk: 114

•  Zeer complete stier
•  Super jongvee in NL
•  Beschikbaar in SpermVital

•  Zeer betrouwbaar, 99% btr.
• Beste koeien in NL aan de melk
• Goede bevruchter
• Beschikbaar in SpermVital

FleckvieH

a2 a2

Moeder Herzogin

Pandora-dochter (FLV x Br Swiss x HF)
Fam. Hutten, Rheeze
2e lact  305d  9.966kg  4.70%V  3.62%E
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Brown Swiss
Sui 78-1221 Franky boy * joe x Huray 95 512 +0.25 +0.05 39 21 121 122 109 106 122 101 92 102 103 108 106 bb/a2 615 29
Sui 78-1697 jerom payssli x peter 93 584 -0.04 +0.16 21 32 126 119 113 103 110 97 119 101 105 110 102 bb 234 24
Sui 78-0423 vasil pp vasient x Huxoy 80 831 -0.12 +0.00 24 29 123 109 111 94 110 100 99 109 110 98 102 bb/a2 516 19
Sui 78-1695 berber-p versus-p x Silverstone 61 156 +0.15 +0.19 17 19 117 110 106 125 114 106 111 110 106 103 96 bb/a2 165 22
Sui 78-2664 tambo antonov x assay 55 969 +0.21 +0.14 55 44 139 116 100 124 117 96 106 108 111 107 110 bb/a2 261 22
Sui 76-9556 georg glenn x ragaz 94 121 +0.24 +0.12 22 13 113 118 99 125 106 103 95 84 117 99 97 bb/a2 135 20
Sui 78-1219 this Zaster x einstein 93 189 +0.02 +0.01 9 7 106 105 110 118 112 101 103 109 98 117 109 bb/a2 546 19
au 76-6832 Highway * Huray x pronto 99 504 -0.11 -0.09 12 11 108 95 80 116 106 101 97 92 116 115 107 +1 654 22
au 76-8187 Huvi Huxoy x vigor 99 690 -0.05 -0.08 24 18 114 94 82 107 95 114 108 98 100 111 120 +1 bb/a2 432 20
Fleckvieh
au 76-4745 rumgo               rumba x Stego 99 219 -0.02 +0.01 7 9 106 105 93 96 99 130 101 111 104 103 106 +1 a2 426 24
au 76-6592 walot              waldbrand x gebalot 99 440 -0.08 +0.02 12 17 110 111 108 117 115 111 105 96 105 106 96 +2 324 24
au 78-1698 weissensee    waban x vulcano 76 821 +0.03 +0.07 37 35 125 100 98 113 103 104 105 117 106 120 102 +0 bb/a2 354 23
au 78-1217 worker Sv wiffzack x reumut 76 791 -0.11 +0.06 23 33 120 107 82 110 108 108 111 100 114 115 105 +0 a2 465 19
au 78-2112 Hierher Hendorf x reumut 74 594 +0.04 +0.08 28 28 120 90 89 112 105 127 100 102 110 109 109 +0 561 22
au 78-2665 mont blanc mint x wille 91 690 -0.02 +0.07 27 30 120 105 94 119 116 98 104 112 113 108 90 +2 bb/a2 564 22
au 76-8069 pandora           Sv polari x winnipeg 99 453 -0.02 -0.03 17 14 111 119 95 108 114 94 106 111 92 96 100 +2 423 23
au 78-2367 valens varta x raldi 73 494 +0.27 +0.13 43 28 125 106 103 116 108 105 118 107 107 115 115 435 20
au 76-9030 wurzl          wal x rau 99 356 -0.06 +0.00 10 13 108 100 109 99 102 114 101 114 90 102 111 -1 342 20
au 78-1956 vilsberg voco x willenberg 75 801 +0.16 +0.05 47 33 128 103 91 107 109 107 103 104 109 108 115 +3 a2 645 19
au 78-0424 waterman williams x reumut 74 610 -0.11 -0.06 16 16 112 116 105 117 119 102 110 92 116 107 104 -1 615 17
au 78-2047 der beste dax x reumut 83 832 +0.13 -0.03 46 27 125 111 94 135 103 110 111 105 102 107 95 +0 a2 351 23
au 76-8404 wallis             Sv waldbrand x rumgo 98 167 +0.19 +0.11 22 14 112 106 99 104 113 107 111 115 108 106 112 +3 432 19
au 78-0172 janda Hermann x rau 99 207 +0.03 +0.03 11 10 107 110 105 117 96 102 109 97 98 112 126 -1 a2 645 23
au 78-1405 mensur pp mahango x wille 73 663 -0.06 +0.01 23 24 117 120 114 112 109 103 120 111 104 106 105 +5 a2 453 19
au 76-7872 versetto vagabund x romwein 99 889 -0.35 -0.10 7 23 111 107 91 109 99 100 107 111 105 97 99 +1 a2 156 20
au 78-1025 Hut ab Haribo x reumut 74 661 +0.16 +0.05 41 27 124 101 101 113 100 108 103 97 125 105 111 -1 516 22
au 78-1696 Happyend Hurly x Zauber 72 601 +0.05 +0.02 29 23 119 110 94 109 111 98 107 100 98 110 111 +0 a2 19
Noors Roodbont
no 78-1050 Skarphol    Sv  redX reitan 2 x tosikko g 93 +132 +132 115 109 115 108 97 123 105 98 118 113 100 106 543 19 39
no 76-8738 gopollen braut x peterslund 8.029 99 +110 +100 105 98 103 107 107 124 121 107 112 100 110 116 a2 423 24
no 78-1537 onstad pp reitan 2 x velsvik 858 113 +125 +122 131 128 132 123 102 116 101 98 121 90 120 108 342 23
no 78-0941 espeland                       buckarby x amdal 538 108 +109 +113 114 116 116 91 104 112 102 100 96 104 100 102 243 19
no 76-7999 Skjelvan   H. ponnistus x orraryd 12.023 137 +95 +90 134 137 135 108 106 98 119 95 122 95 105 80 bb/a2 315 22
no 78-0788 kvalbein            redX buckarby x velsvik 1.506 105 +124 +115 122 114 121 105 109 103 114 109 107 110 104 117 453 20 39
no 76-8042 Hoøen             Sv k lens x lien 9.374 102 +114 +101 112 103 109 96 95 126 118 105 106 103 114 91 423 21
no 78-2366 Storflor onstad x gopollen g 112 +126 +117 129 121 129 122 108 119 103 101 114 114 111 106 a2 432 23
no 76-8207 nymoen pp *                  långbo x olstad 7.359 91 +108 +102 96 90 95 90 70 110 115 127 99 113 105 115 a2 345 18
no 78-0940 ranheim      reitan 2 x Sørmarka 38 118 +105 +100 123 121 122 103 84 118 92 113 126 109 114 97 19
no 78-2054 midtskog pp Sv redX maele x ravn g 121 +105 +107 120 126 127 119 110 109 115 117 95 93 107 115 a2 513 22 41
Holstein
vS 76-8111 nirvana mogul x planet 98 1.470 -0.12 +0.05 50 56 355 101 95 108 103 97 101 106 100 483 96 1 a2 342 23
vS 76-8045 davinci mogul x watson 88 1.544 +0.12 +0.02 78 56 418 98 94 110 98 102 102 105 104 567 98 354 22
vS 76-9890 Spectre yoder x Supersire 83 1.519 +0.47 +0.00 113 44 438 105 95 99 100 101 101 102 103 363 100 5 a2 165 25
vS 78-0521 Hail modesty x mogul 65 438 +0.05 +0.04 23 19 132 96 96 111 101 102 104 101 108 130 101 651 19

Stierenkaart auguStuS 2020

Productie

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

aktie

aktie

XSireS croSSbreeding b.v.
Stationsweg 90  |  9001 EJ GROU

P.O. Box 76  |  9000 AB GROU   |  The Netherlands
T + 31 (0) 566-622765  |  info@xsires.com

(*)  Beperkt beschikbaar
SV=  Spermvital beschikbaar: meerprijs € 6,-.
RedX: gesekst Noors sperma

PP= 100% hoornloos    Pp= 50% hoornloos
A2 = A2/A2
Belgisch witblauw en Jersey op verzoek beschikbaar. 

•  De fokwaarden hebben betrekking op de stieren binnen het land van herkomst.
•  De fokwaarden van de verschillende rassen zijn onderling dus niet vergelijkbaar.
•  De fokwaarden van Holstein zijn op basis van NVI

 Prijzen bij levering in eigen vat, via KI worden distributiekosten in rekening gebracht.
Zet- en drukfouten voorbehouden.
 Alle onderbalkkenmerken zijn te vinden op de website of kunnen toegestuurd worden.

Prijzen onder voorbehoud en excl. BTW.

www.xsires.com
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  productie  exterieur 
KI-code:  Melk: +832 kg Frame: 111
Dax x Reumut  Vet: +0.13% Bespiering: 94
aAa: 351 Eiwit: -0.03% Uier: 135
    Beenwerk: 103

  productie  exterieur 
KI-code: 76-8404 Melk: +167 kg Frame: 106
Waldbrand x Rumgo  Vet: +0.19% Bespiering: 99
aAa: 432 Eiwit: +0.11% Uier: 104
    Beenwerk: 113

• Veel melk met hoog vetgehalte
• Best beenwerk
• Uitmuntende uiers

•  Zeer betrouwbare stier
• Beste koeien ad melk in NL
• +3 bevruchting
• Beschikbaar in SpermVital

mont blanc

HierHer

  productie  exterieur 
KI-code:  Melk: +690 kg Frame: 105
Mint x Wille  Vet: -0.02% Bespiering: 94
aAa: 564 Eiwit: +0.07% Uier: 119
    Beenwerk: 116

  productie  exterieur 
KI-code: 78-2112 Melk: +594 kg Frame: 90
Hendorf x Reumut  Vet: +0.04% Bespiering: 89
aAa: 561 Eiwit: +0.08% Uier: 112
    Beenwerk: 105

• Beste productievererving
• Goed ontwikkelde dochters
• A2A2 / BB

•  Positieve gehalten vererver
• Vlotte geboorten
• aAa 561

FleckvieH

bb a2 a2

Dochter WallisMoeder Hierher
3e lact 305d  9.991kg  4.85%V   3.92%E

Dochter Mont Blanc
100% FLV

Dochter Der Beste
100% FLV
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Hut ab 

  productie  exterieur 
KI-code:     76-7872 Melk: +1.048 kg Frame: 108
Vagabund x Romwein Vet: -0.36% Bespiering: 90
aAa: 156 Eiwit: -0.08% Uier: 110
    Beenwerk: 97

  productie  exterieur 
KI-code: 78-1025 Melk: +661 kg Frame: 101
Haribo x Reumut  Vet: +0.16% Bespiering: 101
aAa: 516 Eiwit: +0.05% Uier: 113
    Beenwerk: 100

•  Hele beste melkkoeien
•  99 % betrouwbaarheid

FleckvieH

Versetto-dochter bij fam Hutten, Rheeze
2e lact 305 d  11.178kg  4.57%V  3.57%E

Moeder Hut AB: Struppi 

Onze vertegenwoordiger in Groningen, 
Leon Clemens, staat bekend als een echte 
koeienliefhebber en kenner. Zo heeft hij 
al vaak met het provincieteam Groningen 
landelijk hoog gescoord met veebeoor-
delen.

Recentlijk stuurde hij een app met foto 
van een bijzondere koe welke hij tegen-
kwam tijdens zijn bedrijfsbegeleiding bij 
de familie Hollander in Valthermond. 
Leon was dusdanig onder de indruk van 
deze koe en wilde dat graag met ons 
delen.

Het betreft een HEROIN-dochter (FLV x 
HF) bezig aan haar vierde lactatie.

De productie over de eerste 3 lacaties:
2.00 303d  8.285kg 4,31%V 3,65%E LW 92
3.00 295d 9.178kg 3,97%V 3,51%E LW 80
3.11 286d 11.093kg 4,18%V 3,45%E LW 91

Inmiddels heeft ze op 4.11 jr weer afgekalfd en over de eerste 
100 dagen gaf ze gemiddeld 54,7 kg per dag. Ze is voorspeld 
op 14.362 kg melk in 305 d.

Haar gemiddelde tussenkalftijd is 350 dagen. Tot op heden is ze 
elke keer nog na 1 inseminatie drachtig geworden. Niet goed 
voor de spermaverkoop, wel goed voor de boer. En daar doen 
we het voor!!

Zoals u aan de lactatiewaarde wel kunt zien is dit wat ons betreft 
niet de hoogste koe binnen het bedrijf, maar de progressie over 
de lijsten heen, haar fenomenale vruchtbaarheid en haar voorko-
men maken haar terecht tot een bijzonder koe.

Sjoerdje 147 – een krachtpatser voorzien van een 
fantastisch uier.

Momenteel ligt het rollend jaargemiddelde van de 103 hoofdza-
kelijk kruislingkoeien op:
4.10  12.259kg 4,40%V 3,45%E

Op 12 juli jl. stond er op het dashbord van de melkrobot een 
nieuw record: de gemiddelde melkgift van die dag bedroeg per 
koe maar liefst  42,1 kg !!

apart beSt
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een koe iS net een autiSt…
in deze nieuwsbrief een reportage van een bijzonder 
bedrijf. Het melkveehouderijbedrijf van de familie 
meuleman in mastenbroek. dit bedrijf heeft de afge-
lopen 10 jaar een metamorfose ondergaan betreft 
management en fokkerij. aanpassingen en verande-
ringen die gedaan zijn op basis van eigen ervaringen, 
gecombineerd met een flinke dosis boerenverstand. Zo 
is er een aantal zaken die anders worden gedaan dan 
dat de vakliteratuur ons voorschrijft. Het resultaat blijft 
dan ook niet onopgemerkt: in tien jaar tijd een produc-
tiestijging van 7.800 kg per koe naar nu 11.500 kg!

Elf Jaar geleden, in 2009, was ons inmiddels gepensioneer-
de vertegenwoordiger Bertus Eggink, op pionierspad in de 
Mastenbroekerpolder. Zo ook bij de familie Meuleman. Egbert 
(64) was nog niet toe aan het inkruisen en Bertus ging onverricht 
ter zake weer verder. 
Het was alleen wel een dusdanig goed gesprek, dat het wel bleef 
‘hangen’ bij Meuleman. Het jaar erna wilde het maar niet vlotten 
op het bedrijf; het liep niet. De productie bleef steken op 7.800 
kg melk, er waren veel problemen met de kalveren en zo waren 
er meer zaken die frustreerden. Tot op een gegeven moment 
Egbert contact zocht met Bertus. Na wederom de kruisingsfok-
kerij besproken te hebben ging het roer om. Vanaf dat moment 
wordt steevast de driewegkruising toegepast.
Naast een andere fokkerijstrategie werd samen met zoon Bert 
Jan (38) het management onder de loep genomen en werden 
alle facetten van de bedrijfsvoering goed doorgelicht.

kalveropFok
Een goede melkkoe begint bij een optimale kalveropfok. ‘De 
groei die je als kalf verliest, wordt niet meer goedgemaakt’, 
aldus Bert Jan. De kalveren blijven tot 4-5 maanden op het eigen 

bedrijf, waarbij een maximale groei geprobeerd wordt te realise-
ren. Daarna gaan ze naar een jongveeopfokker in de buurt. ‘Hier 
zijn we bijzonder tevreden over’. Deze opfokker past erg goed 
op dieren en de afkalfleeftijd is inmiddels teruggebracht van 26 
naar 24 maanden. Door een maximale groei te realiseren, kan 
dit nog iets verder omlaag. Op 4-6 weken voor het afkalven 
komen de dieren weer naar huis en komen bij de droge koeien in.

droogStand
In het verleden was er regelmatig sprake van melkziekte. We 
weten allemaal dat de transitieperiode een zeer cruciale fase is 
bij de koe. i.p.v. alle transitiebrokken. Goed bedoelde adviezen 
die er op de markt zijn, wordt in deze fase hier net even wat 
anders gedaan dan bij menigeen.
De droge koeien krijgen zomerkuil met wat gehakseld stro erdoor 
7:1. Daarnaast worden er droogstandmineralen toegevoegd en 
de laatste 2 weken voor het afkalven max 0,5 kg calciumbinder 
via een voerbox.
Zodra de koe met het afkalfproces begint, oftewel zodra de 
staart achteruit gaat, dan wordt de koe in het afkalfhok gedaan 
met het melkkoeienrantsoen ervoor. Doen we de koe een dag te 
vroeg in dit hok met dit rijke rantsoen, dan leert de ervaring dat 
er kans is op melkziekte. ‘Hier zijn we zeer alert op’. We heb-
ben een open frontstal en kijken zo vanuit huis in de stal. Ook de 
jongens 11 en 8 jaar oud hebben hier al oog voor en melden dit 
direct wanneer een koe begint te kalven.
Als we dit protocol goed naleven hebben we ‘0’ melkziekte!

klauwproblemen
In het verleden hebben we ontzettend veel klauwproblemen 
gehad, bevangenheid en wittelijndefect enz. Een tweetal veran-
deringen heeft ertoe bijgedragen dat die behoorlijk zijn verbe-
terd, op wat gevalletjes van Mortellaro na.

De grootste verbetering kwam toen we van melkstal zijn veran-
derd. We hebben eerst in een zij aan zij  melkstal gemolken, 
hierbij moesten de koeien zowel bij binnenkomst als bij vertrek 
een scherpe draai maken. Dit had een behoorlijk effect op de 
klauwen. Door de komst van twee melkrobotten is dit gigantisch 
verbeterd. De andere bijdrage aan gezondere klauwen kwam 
uit de voeding.
We hebben met een onafhankelijk voeradviseur het rantsoen 
grondig doorgelicht en hebben uiteindelijk geleidelijk aan het ruw 
eiwit gehalte in het rantsoen omlaag gebracht van 180 naar 155.
Dit is niet echt gebruikelijk, omdat in de meeste voeradviezen het 
ruwe eiwitgehalte aan de ruime kant wordt gehouden; dit omdat 
dat nu eenmaal lekker en makkelijk melkt. Doordat we het ruw 
eiwitgehalte hebben laten dalen, heeft dit ook een positief gevolg 
gehad voor de klauwgezondheid. 

rantSoen
Het rantsoen bestaat voor 60% uit kuilgras, 25% perspulp, 10% 
mais, 5% bierborsten en een beetje erwtenvezel. Daarnaast 
krijgen de koeien maximaal 10 kg krachtvoer afhankelijk van de 
melkgift.
Het rollend jaargemiddelde van de 109  melkkoeien ligt op 
11.638kg  3,95%  3,47%. Het celgetal ligt op 100.000 en de tus-
senkalftijd bedraagt 402 dagen. Het vet zou voor ons wel wat hoger 
mogen. Dit is op ons bedrijf altijd al vrij laag geweest, dat is gene-
tisch en ook in onze grondsoort. Hier gaan we nog aan werken.
Een koe is net een autist, zo vervolgt Bert Jan, ze houdt van een 
constant ritme. Elke verandering zien we direct terug in de melk-
gift. We weiden voor de premie, maar voor ons en met name de 
koe zou het niet erg zijn om ze het gehele jaar op stal te houden.
Omdat we erg intensief zijn met 32.500 kg melk per ha pro-
beren we zoveel mogelijk melk uit de koeien te halen op een 
verantwoorde manier. De maximale fosfaatexcretie per koe ligt 
bij 10.600. De productie erboven kost ons geen extra fosfaat.

We beginnen meestal pas op 100 dagen te insemineren, wat 
door Egbert wordt verzorgd. Het is lastig om koeien met 35 
kg melk of meer droog te zetten, vandaar dat we niet te vroeg 
beginnen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een tochtdetec-
tiesysteem. Dat doen we met het hele gezin. We hebben de hele 
dag het zicht op de koeien en zo worden de kruislingen, die de 
tocht altijd goed laten zien, gemakkelijk gespot.
Vrij laat beginnen met insemineren, gecombineerd met een prima 
tussenkalftijd betekent dat de koeien bijzonder vruchtbaar zijn. 

Fokkerij
10 Jaar geleden zijn we volledig overgestapt naar de drieweg 
kruisingsfokkerij met Fleckvieh en Noors Roodbont. Momenteel 
wordt ook een beetje Brown Swiss gebruikt. Christaan van 
Walderveen geeft ons prima sturing aan de fokkerij en wat bij-
zonder is aan Christiaan: ‘die man heeft een echt koeiengeheu-
gen, ondanks dat hij maar ca. drie keer per jaar langskomt (her)
kent hij veel van onze koeien. Een kenner puur sang.’

Ca. 90% van alle koeien zijn inmiddels kruisling, waarbij een 
aantal koeien opvalt: een Pandora-dochter die in haar tweede 
lactatie in 305 dagen 15.514 kg melk heeft gegeven en bin-
nenkort voor de derde keer afkalft. Verder lopen er maar liefst 9 
Gopollen dochters rond die het prima doen met een gemiddelde 
305 dagen productie in de eerste lactatie van 9.510 kg melk en 
een lactatiewaarde van 105.

Al lopend door de koeien zijn beide mannen unaniem: het plezier 
in boeren is weer terug en wat is het toch machtig mooi om met 
zulke beste koeien elke dag weer te mogen werken! Het loopt… 
Dit plezier en enthousiasme straalt ook van beide mannen af. Dit 
maakt ook dat dat Bert Jan zijn hobby kan blijven uitvoeren, twee 
dagen per week op de bulkauto om mengvoer bij zijn collega’s 
af te leveren.

Annet 382   (Gopollen x Romario)

2 e  lact  305d  10.143kg  4.11%V  3,74%E  LW 101

Hennie 67

Hoøen x Elk 23 (HF)

1e lact  305d  10.491kg  3.78%V  3.31%E  LW 109

Egbert en Bert Jan Meuleman

Koe: Jantje 579  (Rumgo x Braut)

2e lact  305d  10.832kg  4.58%V  3.73%E  LW 106
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midtSkog

SkarpHol

  productie  exterieur 
KI-code: 78-2054 Kg Melk: 121 Frame: 119
Maele x Ravn  % Vet: 105 Bespiering: 110
aAa: 513 % Eiwit: 107 Uier: 109
    Beenwerk: 115

  productie  exterieur 
KI-code: 78-1050 Kg Melk: 93 Frame: 108
Reitan 2 x Tosikko  % Vet: 132 Bespiering: 97
aAa: 543 % Eiwit: 132 Uier: 123
    Beenwerk: 105

•  Top productie
•  Grote, brede koeien
•  In SpermVital en RedX beschikbaar

•Hoge gehaltenstier
•Topuiers
•In SpermVital en RedX beschikbaar

onStad pp

  productie  exterieur 
KI-code: 78-1537 Kg Melk: 113 Frame: 123
Reitan 2 x Velsvik  % Vet: 125 Bespiering: 102
aAa: 342 % Eiwit: 122 Uier: 116
    Beenwerk: 101

noorS roodbont

Met midtSkog en StorFlor hebben we twee stieren voor 
Noors begrippen flinke, goed ontwikkelde koeien fokken. De 
Noren staan erom bekend dat ze wel eens wat kleiner kunnen 
zijn wat in de praktijk niet altijd gewenst is. Deze beide stieren 

scoren erg hoog voor frame. Daarnaast vererven ze wel de 
kenmerken waar het Noorse ras bekend om staat: gezondheid 
en vruchtbaarheid.
Beide stieren zijn bovendien ook nog eens beste productiever-

ervers. Kortom twee stieren waar 
we nog veel plezier aan zullen 
beleven.

nieuw: onStad pp is nu 
een stier waar we blij van kunnen 
worden. Ruim twee jaar geleden 
was dit al een hoge genomic 
stier en we hebben hem destijds 
ingezet in de Noors Roodbonte 
proef die nog steeds loopt in 
Nederland (eind dit jaar kalven 
de eerste dochters af). Inmiddels 
lopen er in Nederland drachtige 
vaarzen van onStad pp rond.
In Noorwegen is deze stier al 
langer gebruikt. Inmiddels zitten 
er ruim 800 dochters in zijn index 
en deze dochters zorgen ervoor 
dat zijn genomische fokwaarde 
ruim wordt overtroffen en maakt 
onStad pp zijn verwachting 
meer dan waar!

a1 a2

a2

Reitan 2: vader Onstad Pp

Maele: vader Midtskog

Sand dochter



28  |  XSireS catalogus 2020 XSireS catalogus 2020  |  29 

gopollen 

kvalbein

  productie  exterieur 
KI-code: 76-8738 Kg Melk: 99 Frame: 107
Braut x Peterslund  % Vet: 110 Bespiering: 107
aAa: 423 % Eiwit: 100 Uier: 124
    Beenwerk: 121

  productie  exterieur 
KI-code: 78-0788 Kg Melk: 105 Frame: 105
Buckarby x Velsvik  % Vet: 124 Bespiering: 109
aAa: 453 % Eiwit: 115 Uier: 103
    Beenwerk: 114

•  99% betrouwbaarheid
•  De beste zoon van Braut
•  Zeer complete stier

• Echte gehalten vererver
• Alles boven de 100, geen fouten

StorFlor  

nymoen pp                

  productie  exterieur 
KI-code: 78-2366 Kg Melk: 112 Frame: 122
Onstad x Gopollen  % Vet: 126 Bespiering: 108
aAa: 432 % Eiwit: 117 Uier: 119
    Beenwerk: 103

  productie  exterieur 
KI-code: 76-8207 Kg Melk: 91 Frame: 90
Långbo x Olstad  % Vet: 108 Bespiering: 70
aAa: 345 % Eiwit: 102 Uier: 110
    Beenwerk: 115

• Top productie
• Top exterieur
• Grote, brede koeien

•  Zeer betrouwbare stier
•  Heterozygoot hoornloos
•  Echte pinkenstier

noorS roodbont

a2 a2

a2

Gopollen dochter
Eig: fam Hutten, Rheeze

Nymoen-dochter bij fam. Pullen in Diffelen
Prod: 3elact  305d 12.273kg  4.35%V  3.49%E

aktie: +20% gratiS
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Skjelvan   

eSpeland                       

  productie  exterieur 
KI-code: 76-7999 Kg Melk: 137 Frame: 108
H. Ponnistus x Orraryd % Vet: 95 Bespiering: 106
aAa: 315 % Eiwit: 90 Uier: 98
    Beenwerk: 119

  productie  exterieur 
KI-code: 78-0941 Kg Melk: 108 Frame: 91
Buckarby x Amdal  % Vet: 109 Bespiering: 104
aAa: 243 % Eiwit: 113 Uier: 112
    Beenwerk: 102

•  Meer dan 10.000 dochters aan de melk
•  Torenhoge melkvererver

•  Beste gehaltenstier
•  Dochtergetest

Hoøen     

  productie  exterieur 
KI-code: 76-8042 Kg Melk: 102 Frame: 96
K Lens x Lien  % Vet: 114 Bespiering: 95
aAa: 423 % Eiwit: 101 Uier: 126
    Beenwerk: 118

•  Zeer betrouwbare stier
• Hele beste dochters in NL
• Spermvital beschikbaar

Familie de jong uit doniaga (Frl.)

noorS roodbont

”We weten het nog goed: het was winter 2016 dat jullie verte-
genwoordiger, Alfred Hulst, hier het erf op reed.
Hij was aan het pionieren in deze streek en kwam ook bij ons 
een praatje maken.
Gezamenlijk stonden we op het voerpad in de stal te praten toen 
Alfred naar een hele beste koe wees, die op dat moment tochtig 
was. Hij had gelijk want het was één van onze allerbeste koeien, 
een KIAN-dochter, Antje 142.
Echter deze koe had één probleem: niet drachtig te krijgen. 
Diverse keren geïnsemineerd, de stier had er ook al een paar 
keer op gezeten, maar alles zonder resultaat.
Toen zei Alfred dat hij wellicht de oplossing had: SpermVital. 
We hadden er nog nooit van gehoord, maar het verhaal klonk 
heel aannemelijk. Alfred zei dan ook dat hij wat SpermVital van 
een Noorse stier zou achterlaten en dat wij de koe straks direct 
ermee moesten insemineren.
Zo gezegd zo gedaan…en wat denk je? Koe drachtig! Voor het 
eerst was ie door de 3 weken heen, dan durf je het bijna niet te 
geloven en enige tijd later werd de dracht ook nog eens beves-
tigd met het scannen van de koe.
Enfin…9 maand later een kalf en gelukkig ook nog eens een 
vaarskalf. De vader van het kalf was de Noorse stier Hoøen.
Het was een machtig mooi kalf dat uitgegroeid is tot een pracht 
melkkoe.

De Hoøen-dochter heeft in haar eerste lijst in 312 dagen 9.060 
kg melk gegeven met een LW van 128.
Inmiddels zit ze in haar tweede lactatie. Het is een ijzersterke koe 
en als ze gezond blijft, gaat ze nog jaren mee!”

Op de foto Lammert en Johannes de Jong met Antje 188

bb a2

Dochter Skjelvan Hennie 67
Hoøen x Elk 23 (HF)
1e lact  305d  10.491kg  3.78%V  3.31%E  LW 109
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nirvana

davinci

  productie  exterieur 
KI-code: 76-8111 Melk: +1470 kg Frame: 101
Mogul x Planet  Vet: -0.12% Bespiering: 95
aAa: 342 Eiwit: +0.05% Uier: 108
    Beenwerk: 103

  productie  exterieur 
KI-code: 76-8045 Melk: +1544 kg Frame: 98
Mogul x Watson  Vet: +0.12% Bespiering: 94
aAa: 354 Eiwit: +0.02% Uier: 110
    Beenwerk: 98

Spectre

Hail

  productie  exterieur 
KI-code: 76-9890 Melk: +1519 kg Frame: 105
Yoder x Supersire  Vet: +0.47% Bespiering: 95
aAa: 165 Eiwit: +0.00% Uier: 99
    Beenwerk: 100

  productie  exterieur 
KI-code: 78-0521 Melk: +438 kg Frame: 96
Modesty x Mogul  Vet: +0.05% Bespiering: 96
aAa: 651 Eiwit: +0.04% Uier: 111
    Beenwerk: 101

HolStein

a2 a2

Moeder Spectre 

Moeder Hail: CookiecutterDochter Davnici: Kings-Ransom Rival ET

D
oor in te kruisen creëer je 

sterkere, gezondere en beter 
presterende koeien.

K
leur is 

de toekom
st

D
oor in te kruisen creëer je 

sterkere, gezondere en beter 

presterende koeien.

K
leur is 

de toekom
st

Dochter Nirvana
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Sinds 2012 werken we met het paringsadviesprogramma X-mate.

Dit is geen computerprogramma, maar het is louter gebaseerd 
op de feitelijke exterieurkenmerken van een koe. Eenvoudig en 
zeer effectief! Het programma wordt al jaren uitgevoerd door 
kruisingsdeskundige Cor Ton.

Cor is al vele jaren bezig met de rundveefokkerij en is met name 
gespecialiseerd in de kruisingsfokkerij. Hij staat bekend als een 
echte koeienkenner en kan koeien dan ook feilloos analyseren.

Hoe werkt X-mate:
Cor overlegt zowel met de veehouder als de Xsires vertegen-
woordiger over het fokdoel. Daarbij behorend worden stieren 
geselecteerd die in het fokdoel van de veehouder passen. Dit 
hoeven per definitie niet alleen maar Xsires stieren te zijn. De 
veehouder is vrij in zijn stierkeuze en deze worden door Cor 
gewoon mee genomen in zijn paringsadvies. Inteelt is bij de 
meeste inkruisingsvormen niet aan de orde. Bij sommige te volgen 
kruisingsschema’s (bijv. rotatiekruising) kan dit wel het geval zijn 
en dan wordt er ook zeker rekening mee gehouden.

Vervolgens trekt Cor overal en laarzen aan en gaat de koeien 
bij langs. Elke koe wordt beoordeeld op de bouw. Cor zoekt 
dan op basis van het te hanteren kruisingsschema en de eerder 
geselecteerde stieren een eerste en tweede keus stier uit. Dit kan 
ook bij de pinken worden gedaan.

Op kantoor van Xsires wordt dit advies voor u uitgewerkt; ver-
volgens wordt er een geplastificeerd schema gemaakt en naar u 
opgestuurd, zodat u dit bij het inseminatievat kunt ophangen. Bij 
een volgend bezoek met advies voor de nieuwe aanwas wordt 
van de aanwezige koeien het bestaande paringsadvies weer 
langsgelopen om te kijken of dit nog actueel is. Indien nodig, 
bijvoorbeeld als er van een bepaalde stier geen sperma meer 
leverbaar is, wordt dit aangepast. Een vervolgbezoek vindt pas 
na overleg plaats.

Een heel eenvoudig maar zeer goed functionerend systeem.

Cor werkt als zelfstandige en factureert de veehouder ook recht-
streeks.

de kosten:
Voorrijkosten: €30,- Frl, Gr, Dr en Ov. 
Voorrijkosten: €50,- rest van Nederland
Advies: €2,- per dier
Hernieuwd advies van bestaand dier: €1,-

actie
Gezien de bewezen werkwijze willen wij X-mate graag uitbreiden.
Voor nieuwe klanten (met opgave tot november 2020) betaalt 
Xsires 50% daarom van de kosten voor het eerste paringsadvies. 
Het enige wat we van u vragen, is om minimaal 1 vervolgadvies 
in te plannen.

X-mate

Cor Ton in aktie bij de familie Oldehinkel – vd Berg in Collendoorn. De familie maakt al acht jaar gebruik van het advies van Cor en zijn er ook zeer content 

mee. Het bedrijf heeft een duidelijke progressie doorgemaakt en de 200 melkkoeien zitten momenteel op een rollend jaargemiddelde van 9.714 kg met 4,41% 

vet en 3.54% eiwit. De tussenkalftijd bedraagt 377 dagen.

De koe op foto is een Rau-dochter, die elk jaar goed is voor ruim 11.000 kg melk en ze is tot op heden nog altijd met 1 inseminatie drachtig geworden!
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vleeSStieren

bunlaHy joHn g

bricolage

liSduFF leonardo

pelican

• De kampioensstier in Ierland van 2016
• Five star ranking voor bevleesdheid

KI-code:   78-0253
YD Superior x SA Bang
Ras: Aberdeen Angus

Levensnummer: IE 251261710285
Kleur:  Eenkleurig zwart
geboortegemak: 124

• Superbeste kalveren

KI-code:   78-1220
Beauffaux x Immens D. Yvoir
Ras: Belgisch Wit-blauw

Levensnummer: BE 056713627
Kleur:  Eenkleurig wit
geboortegemak: 105

• Extreem veel lengte, stijl en zeer rastypisch
• Ook zeer geschikt voor op uw HF-pinken of 

kleine koeien

KI-code:   78-0807
Barney x Curzon Entertainer
Ras: Aberdeen Angus

Levensnummer: IE 121657681387
Kleur:  Eenkleurig zwart
geboortegemak: 133

• Goede bevruchter
• Kalveren worden gemakkelijk geboren

KI-code:   78-0417
Bucher x Jacent
Ras: Belgisch Wit-Blauw

Levensnummer: BE 756442149
Kleur:  Eenkleurig wit
geboortegemak: 125



nederland

noorden
Alfred Hulst 06-30 837 818
Leon Clemens 06-30 703 190

midden en ooSten
Christiaan van Walderveen 06-81 176 653

Zuiden
Joris de Kok  06-21 997 909

weSten
Hans Kerkhof  06-52 684 393

kantoor
Bertha Zijlstra / Jeanet van Ruiten 0566-62 27 65

belgië

antwerpen, vlaamS-brabant en limburg
Wilfried Volkaerts +32 477 616 845

ooSt- en weSt-vlaanderen
Johan Dielemans +32 494 510 859
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graag tot ziens 
bij u thuis!
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